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Karl Leisner als seminarist in Münster 
Op 5 mei 1934 kwam Karl in Collegium Borromaeum in Münster. Hij 
was niet de enige! Zijn jaar telde 87 seminaristen, 65 van hen werden 
gewijd. De dag erna begint hij zijn dagboek als seminarist. Alles is nog 
onwennig. Het dagschema is strak, maar Karl is er snel thuis. Hij volgt 
de lessen en is niet onkritisch. Vooral de filosoof Peter Wust (1884 - 

1940) maakt indruk. Zijn dagboekaantekeningen zijn soms meer 
verslagen van de colleges en de voordrachten. Negen semesters zal 
Karl in het Borromaeum doorbrengen. Uiteindelijk op 4 hoog (zie foto)! 
Enkele gedeelten uit zijn dagboek:  
“Deze dagen gaan er nieuwe vreugden, ervaringen, ontdekkingen voor 
mij open. Elke dag maakt mij rijker, rijker aan weten en leven, boven 
alles aan echte genade en diepte.” (22 jan. 1935) 
“4.45 uur eruit! 05.00-06.00 uur aanbiddingsuur bij onze lieve Heer. 
Gebed voor allen en alles wat bij het leven hoort. Een vertrouwd 

tweegesprek. Zoals altijd: een verheffing van de ziel.” (26 jan. 1936) 
“Deze morgen bij de heilige vereniging met de Heiland in de Eucharistie 
heb ik mij Ja aan Hem vernieuwt.” (10 april 1938) 

 

  
Interactieve roepingensite: followGodsvoice.nl 
Karl Leisner heeft de tijd genomen om zijn roeping te vinden en er veel 
voor gebeden. Deze site is voor jongeren tussen 18 en 35 jaar, die 
praktiserend katholiek zijn en over hun toekomst en roeping nadenken 

en bidden. Het is een traject van de 5 eerste stappen in gesprek met 
een katholieke e-coach. Mocht u zulke jongeren tegenkomen, dan kunt 
u hen op deze site attent maken: www.followGodsvoice.nl  

 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 

http://www.followgodsvoice.nl/


Een tijdgenote van Karl Leisner:  
Adrienne von Speyr 
Binnen de katholieke Kerk schenkt de Heer een 
veelkleurigheid aan zendingen en heiligen. Karl van 
katholieke huize, jeugdleider, diaken, gevangene, 
priester en jonge martelaar. Adrienne von Speyr 
(1902-1967) is bekeerlinge, arts, echtgenote, mystica 
en haar naam staat op meer dan zestig boeken. Zij 
kreeg een speciaal charisma van de heilige Geest om 
bij teksten uit de Schrift overwegingen aan te reiken en over alle 
aspecten van het geloof ‘oud en nieuw’ aan inzichten te verwoorden. 
Maar dit charisma kon alleen vruchtbaar worden dankzij Adrienne’s 
bereidheid om Gods Wil te zoeken en voor Hem totaal beschikbaar te 
zijn. Die boeiende weg staat in deze biografie beschreven met foto’s uit 
elke levensperiode. 
 

Adrienne von Speyr 1902-1967. Gehoorzaam aan het Woord, 2020.  
€ 12,50 excl. porto. Zie www.rk-alphacentrum.nl - webshop 
  

De geestelijke Communie  
Tijdens de afgelopen maanden werd de waarde van de geestelijke 

Communie herontdekt. Karl en zijn medegevangenen zullen ook vaak 
door de geestelijke Communie de Heer in hun hart genodigd hebben. 
Paus Benedictus XVI schreef in Sacramentum caritatis nr. 55: 
“Ook wanneer het niet mogelijk is tot de sacramentele Communie te 
naderen, blijft de deelname aan de heilige Mis noodzakelijk, geldig, 
betekenisvol en vruchtbaar. In deze omstandigheden is het goed het 
verlangen naar de volle vereniging met Christus levendig te houden 
met bijvoorbeeld de praktijk van de geestelijke Communie, waaraan 
Johannes Paulus II heeft herinnerd en die door heilige leermeesters van 

het geestelijk leven is aangeraden.” 
 

Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten? 
Karl op zijn fiets – de beklemmende film Der Neunte Tag – Wat las Karl allemaal? 
 

Hartelijke groet, 
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